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2. Programma van maatregelen
2.1 GemoFveerd advies
De opdrachtgever plant de aanleg van een insteekweg ten westen van de pastorij van Brecht over de volledige lengte
van het onderzoeksgebied, van zuid naar noord. De weg zal dienst doen als toegangsweg voor de woningen die in
aanbouw zijn op het achtergelegen terrein.Ten oosten van de weg zullen 15 parkeerplaatsen aangelegd worden. Aan
weerskanten van de weg worden nieuwe bomen geplant.
Het doel van het bureauonderzoek was het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van de bestaande
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen.
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd. Het
onderzoek confronteerde de landschappelijke, bodemkundige, historische en archeologische karakterisDeken van het
onderzoeksgebied met het historisch gebruik van het terrein sinds het einde van de 18de eeuw met de geplande
ontwikkeling.
In de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied werd archeologisch erfgoed aangetroﬀen dat dateert van de
midden-ijzerDjd. De bewoning ter hoogte van de historische kern van Brecht gaat minstens terug tot de volle
middeleeuwen.
Gezien de construcDewijze van de weg en de parkeerplaatsen blij\ de oppervlakte die door de aanleg diep verstoord
zal worden beperkt tot 70 m2. Omwille van de beperkte oppervlakte die zal worden verstoord is de mogelijkheid tot
het aanvullen van kennis over perioden voorafgaand aan de nieuwe Djd in de nabijheid van de historische kern van
Brecht beperkt. Omwille van het onevenwicht tussen de onderzoeksinspanning en de te verwachten resultaten wordt
geen verder onderzoek aanbevolen. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld (zie
1.2.4 en 1.2.5)
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